Знамо да мислите
да су сви исти
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Знамо да су сви обећавали много када
су били у опозицији, а када су дошли на
власт, радили су исто што и они пре њих.
Знамо да вам се гаде политичари јер раде
само за своје џепове. Нисмо планирали
да уђемо у политику! Морали смо – да
бисмо мењали систем! Погледајте нас боље:
ми смо ваше комшије, колеге и пријатељи.

НИСMO СВИ ИСТИ

Ми ћемо конкретно

Знамо шта вас мучи, јер исто мучи и нас

Желимо да сарађујемо
са поштеним људима
и организацијама
О

позиција или јеси или ниси.
Опозиција партијској држави, корупцији и привилегованој
партијској елити која као паразит живи на леђима свих грађана. Доста је било је позвао
истинске опозиционе политичке организације на разговор о
сарадњи на београдским изборима.
Позиција разара Србију и претвара је у земљу корупције, јефтине радне снаге, партијског запошљавања, партијских медија,
партијског правосуђа и партијске државе. По нашем мишљењу истинску опозицију чине ДЈБ,
покрет Бели – Само јако, Двери
и Не давимо Београд.
Иако постоје велике идеолошке разлике, често дијаметрално супротне позиције међу
овим политичким организацијама, иако се разликујемо по многим питањима, ДЈБ препознаје
да се ради о поштеним људима
који желе истинску промену,
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демонтажу партијске државе
и изградњу уређеног друштва
које ће радити у интересу свих
грађана.
Ствари око којих се слажемо
су много важније од ствари око
којих се не слажемо. Избори у
Београду не решавају спољно-

зације Београда и да се питају
грађани за њихов град, сагласни
смо око бесплатних уџбеника,
смањења цена градског превоза, око подршке култури, око
смањења пореза за грађане и
повећања пореза на неизграђено грађевинско земљиште

По нашем мишљењу
истинску опозицију чине
ДЈБ, покрет Бели – Само јако,
Двери и Не давимо Београд
политичке већ комуналне проблеме. Слажемо се око потпуне транспарентности, укидања
партијског запошљавања, намештених тендера за фонтане,
јарболе, новогодишњу расвету,
Бус Плус. Против смо бетонизације Града.
Слажемо се око децентрали-
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за тајкуне и лопове, око укидања Београда на води и многих,
многих других питања.
Између позиције и опозиције
постоји сива зона странака које
више личе на позицију, које су
биле на власти, злоупотребљавале јавна овлашћења и јавне
ресурсе, радили све ово што
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СНС ради данас и својим неодговорним вршењем власти довеле СНС на власт.
Оне су и даље на власти у неколико општина у Србији и раде
исто што ради и СНС. Шабац је
најбољи пример. Опозиција или
јеси или ниси. Сива зона је камуфлирана позиција, није опозиција.
Свесни смо тога и да ће многи покушати ово да нападну и
изврну у причу о цензусу. ДЈБ
зна да нема проблем са цензусом у Београду. Наш кол центар
нам то јасно говори. ДЈБ само
сматра да ниједна листа која не
може да пређе цензус не би требало самостално да излази на
ове изборе. Зато и показујемо
солидарност. Немамо луксуз да
се гласови грађана не преведу
у одборничка места која ће их
заступати.
Овај позив ДЈБ је позив истинској, бескомпромисној опозицији да стави разлике по страни,
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да направи искорак и пригрли
оно што нас спаја. Не да постанемо једно, јер разлике ће остати, већ да се усредсредимо на
јасне и чврсте ставове који нас
чине бескомпромисном опозицијом, озбиљним људима
који желе најбоље овом граду.
Ствари око којих се разликујемо нису предмет ових избора.
Овим ће цела права опозиција
не само сигурно прећи цензус
и добити прилику да покаже
како се сарађује на демонтажи
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накарадног, корумпираног и нефункционалног квазисистема,
већ и да оствари ванредно добар резултат.
Схватајући озбиљност тренутка у коме се налазимо, као одговорна, државотворна странка,
ДЈБ је спреман да превазиђе разлике, и упркос њима удружи се
са људима који истински желе
исто што и ми: уређену Србију
у којој се лепо и радо живи и у
њој Београд по мери грађана,
не партијских паразита.
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У чему је наша тајна?
Говор Саше Радуловића на
представљању тима за Београд,
23. децембар 2017., Сава Центар

О

вај децембар је био веома
успешан за Доста је било.
Успели смо да покренемо кол
центар и да остваримо директан контакт са грађанима. Једина смо опозициона странка која
је то успела. До сада их је звао
само СНС. Грађани одлично реагују на наше позиве. Људи су
жељни да неко чује њихов глас,
а наш главни задатак је да их
пажљиво саслушамо и чујемо
шта мисле. Још једна ствар је важна за кол центар: власт преко
блатоида више не може да нам
подмеће намештена истраживања јавног мњења. Хиљаде људи
које зовемо преко кол центра
нам јасно говоре, да блатоиди
лажу и да цензус за ДЈБ није у
питању.
У децембру смо успели и да
помогнемо покретање јединог
београдског недељника – Београдски глас. Традиционални
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медији су готово потпуно затворени за ДЈБ. Овим помажемо
да се разбије медијски мрак. И
наравно, нећемо ми уређивати
те новине. Уређиваће их главни
уредник и у њима ће бити простора за све.
Прешли смо велики и трновити пут од јануара 2014. године.

ДЈБ је доследан. Знамо шта хоћемо и не правимо труле компромисе.
ДЈБ је упоран. Ми не одустајемо.
Ми смо рационални. Озбиљни. Често нас критикују због
тога. Подмеће нам се да немамо ли тражите водоинсталатера
емоције. Погледајте докле су нас који показује емоције или онога
који уме да поправи проблем?
Наше емоције су у нама и нису
за политички маркетинг. Наше
емоције су у нашем програму.
У бесплатним уџбеницима и вртићима за сву децу, у преполовљеној цени градског превоза,
у универзалној социјалној задовеле лажне емоције и полити- штити за све грађане. ДЈБ има
чари који их злоупотребљавају, програм.
који мазе краве, возе трактор,
Ми смо другачији. Ничији.
неки возе и авион и спашавају Само своји. И нећемо одустадецу у сметовима, неки имају ти док заувек не размонтиракуче, а неки су само лепи. Ме- мо партијски паразитски систем
ђутим ДЈБ има програм.
који убија Србију већ готово три
Када вам се зачепе цеви, да деценије, који је заснован на

ДЈБ је доследан. Знамо
шта хоћемо и не правимо
труле компромисе.
И поред готово потпуног медијског мрака, чак и од стране тзв.
опозиционих медија, ДЈБ је данас јачи него икада. Данас ДЈБ
има јаку организацију у преко 80
општина у Србији и свакодневно
примамо нове чланове.
У чему је тајна?
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партијском запошљавању, корупцији и буразерској економији која од Србије прави земљу
јефтине радне снаге, ријалити
програма, лажних доктората и
купљених диплома. Партократија је у нашој земљи за себе
направила своју државу.
У Србији су политичке организације постављене наопачке.
Најважнији су лидери, па онда
иза њих организације, па тек на
крају идеје. Програми никога
не интересују. Само лидери. Један је леп, други је за женидбу,
трећи је осећајан, четврти има
куче. Лидери су непроменљиви, а организације су пуне прелетача који се само питају “где
сам ту ја”, док се идеје мењају
као потрошна роба. Данас заступате једно, сутра друго. Зато
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апстиненти са правом мисле да
су сви исти.
ДЈБ је другачији. Србији није
потребан вођа. Србији је потребан систем. ДЈБ је окупљен око
идеје садржане у преамбули

низација која верује у њу и која
је ту због идеје. Тек на крају иду
лидери. По томе смо другачији.
На Београдским изборима
очекујемо двоцифрен резултат. На тим изборима гласачи ће

ДЈБ је упоран.
Ми не одустајемо.
Статута (последња страна овог
билтена). Сваки пут се поносим
када је чујем. Наше идеје сви копирају. И то је добро. Добро за
Србију. Иза те идеје стоји орга-
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имати избор између три опције: Курте који је сада на власти,
Мурте који је био на власти и
хтео би опет и нових, кредибилних људи који никада нису зло-
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употребљавали јавне ресурсе.
Апстиненти неће гласати ни за
Курту ни за Мурту. Ако освојимо
15% у Београду, ДЈБ ће победити на наредним парламентарним изборима и од Србије направити земљу у којој се лепо
и радо живи. Позивам све да
удруженим снагама подржимо
и помогнемо наш београдски
тим. То су све нови, неукаљани, остварени људи који пре
нису били у политици и који су
схватили да систем морамо да
мењамо ми. Јер ако не ми, ко?
И ако не сада, када? Промене
крећу из Београда.
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Тим за Београд
Војин
Биљић

Тијана
Шербула

Наш највећи проблем
је понижен и увређен
грађанин Београда
чија породица живи
са 70.000 динара.
Који сваки дан устаје
и буди се у овом
граду и проживљава
један мали рат у овој
џунгли. Тај човек је
очајан, тај човек је
понижен и увређен.
Људи из ДЈБ и ја са
њима хоћемо да им
вратимо достојанство.

Није важно да ли нас
краду на Београду на
води или Мосту на Ади,
да ли нас малтретира
комунална полиција
или страначка војска
навијача, да ли немамо
новца за лечење
или нам лекари лече
странце јер нису више
могли да поднесу
понижење, да ли се
на нама богате жути
или мали. Важно је
да немамо право да
седимо и гледамо како
то раде пред нашим
очима и да и даље
верујемо у бајке.

за резервне официре 2005. Исте
године је положио правосудни
испит и уписао се у Адвокатску
комору Београда, као адвокат.
Од 2005. континуирано држи
предавања на стручним скуповима у земљи и иностранству
у областима банкарског права,
права конкуренције, људских
права и права ЕУ. Одборник је
и шеф одборничке групе у Скупштини ГО Врачар.
Говори енглески, служи се
пецијалиста је струковни инжењер графичке производнемачким, руским и француским језиком. Потпредседник ње. Лиценирани је наставник
Асоцијације за европске инте- практичне наставе у средњој
грације.
Графичкој школи од 2005.
Ожењен је Мајом, поносни
отац Марте и Вере.

Р

ођен 1977. године у Ужицу
где је и завршио гимназију.
Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду
2002. Високе специјалистичке
студије из права Европске уније Universite Nancy завршио је
2003 године.
ин резервног потпоручника
Војске Србије стекао након
завршене 117. Класе слушалаца

С

Ч

Вратићемо свим родитељима
преплаћене вртиће

Стеван
Алфировић

Р

Координатор је тима за развојно планирање школе. 2010. године учествовала је у писању
петогодишњег плана; Координатор тима за самовредновање;
председник самосталног синдиката Форум; Координатор Актива практичне наставе; Креатор
ученичке секције за компјутерски маркетинг; Званично лице
задужено за презентацију школе на сајмовима образовања.
Од маја 2016. одборница ДЈБ у
Скупштини општине Звездара.
Заменица председника београдског одбора Доста је било.
Удата, Вукова мајка.

ођен је у Београду 1987. године. Завршио је основне и
мастер студије на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду. Од 2014. године ради
као пројектант, а касније и као
пројект менаџер у представништву аустријске компаније Uma
Architects у Београду где се бави
разрадом пројеката високоград-

ње, претежно за тржиште ЕУ. U
2016. оснива мали пројектни
биро АЛПО Пројект, где са неколико колега, ради на неколико
мањих пројеката стамбених и комерцијалних објеката у Србији.
Бавио се спортом од раног
детињства до факултета. Прве
спортске кораке направио је у Рукометном клубу Црвена Звезда,

а тренирао је и фудбал, стрељаштво, атлетику и на крају кошарку. Из кошаркашког клуба Стари
Диф прелази у млађе категорије,
тада најбољег кошаркашког клуба у земљи, КК Партизан. У Партизану је прошао све селекције
до сениорске, а онда прелази у
КК Кораћ и Ушће-визуру. Данас се
бави спортом само рекреативно.

Преполовићемо цену градског превоза:
1.500 дин у зонама 1 и 2, 2.500 дин у зонама 3 и 4
6
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Биљана
Марковић

Цео живот живим
у Блоку 61. Тешко
ми пада кад људи
у општинским
политичарима виде
само познате јавне
личности, а не оцењују
оно што раде или
како троше новац
свих Београђана.

Димитрије
Мајкић

Р

ођен 1975. Одрастао у блоку
61 на Новом Београду. Мастер
пословних комуникација, инжењер електротехнике. 15 година
у просвети и више од тога у ИТ

Свидело се то некоме
или не, али политика
је једини пут да
промените систем.
Проблем је што више
нико не верује да
постоји неко коме
је истинска намера
да од ове напаћене
Србије створи уређено
друштво. Земљу у којој
млади остају. Не знам
за вас, али ја и даље
верујем да искреност,
храброст и солидарност
нису истребљене
и да су млади
носиоци промене
сваког друштва.
Можда ће бити
лепших времена,
али ово је наше.

сектору као консултант. Радио
као саветник министра привреде
Саше Радуловића. Оснивач и члан
главног одбора покрета Доста је
било. Заштита и унапређење социјалних права и борба против
корупције као главни мотив за
политичко деловање. Супруг др
Милене Мајкић, отац сина Петра.

Београд ће постати центар
ИТ индустрије на Балкану
Многи су говорили да
политика није за нас.
Да смо ми аматери и
да немамо шта ту да
тражимо. Питају се што
им сметамо, што се не
склонимо и пустимо их
да вршљају по свом.
Ја нећу устукнути јер
се превише младих
и паметних људи
заувек повукло. Јер,
ово је моја земља, а
не њихова држава.

Милан
Поповић

Р

ођен је 1987. године у Владичином Хану. Средњу грађевинску школу завршио је у Нишу
као ђак генерације, након чега у
року завршава Грађевински факултет у Београду, на одсеку за
конструкције. Након дипломирања се ангажује на иностраним
пројектима у Емиратима и Блиском истоку. Након стицања број-

них лиценци и шестогодишњег
искуства у грађевинарству, сада
ради на управљању пројектима
у области енергетике као водећи
инжењер грађевинске струке.
Одборник је у Скупштини ГО
Звездара. Члан је Програмског
савета градског одбора, као и
Главног одбора ДЈБ.

Смањићемо порез на
имовину за домаћинства
dostajebilo.rs
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Р

ођена 1991. године у Крупњу, где је завршила гимназију. Дипломирала 2015. године
на Факултету политичких наука,
смер за међународне односе.
Након дипломирања, стручну
праксу обављала у Унији послодаваца Србије у сектору за
међународну сарадњу. Од марта 2014. члан покрета Доста је
било. Члан Главног одбора ДЈБ
и општинског одбора Звездара.
Ради у посланичком клубу ДЈБ у
Скупштини Србије. Члан је прес
тима и председница Форума
младих ДЈБ. Воли животиње.

Бесплатан превоз за све
ученике и студенте

Радмила
Добричанин

Р

ођена у Београду 1954. године. Завршила Средњу архитектонску школу. Као омладинка,
активно се бавила гимнастиком
(са 14 година освојила 2. место
у Београду). Студирала је грађевински факултет и у исто време
радила као арх.техничар у Заводу за пројектовање Центропро-
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Образовање је важно
и зато сам водила своју
децу у иностранство
како би видели
предности и мане
живота у туђој земљи.
Да ни тамо не цветају
само руже и да је
најлепше бити у својој
земљи, уколико је
уредимо. Не желим
да и моји синови
оду из Србије.
јект од 1973. до 1993. Једно време живела у Канади. Почетком
деведесетих отвара самосталну
занатску радњу која се бавила
дизајном и производњом кожне галантерије. Пензионерка
од 2010. од када успешно води
салон лепоте. Заинтересована
за уметност, нарочито дизајн.
Велики љубитељ природе. Воли
да путује. Удата, два сина.

www.facebook.com/Dostajebilo
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Општински од
Земун

Палилула

Трг Бранка Радичевића 4,
011 655 7986
zemun@dostajebilo.rs

Драгослава Поповића 11а,
011 655 7729
palilula@dostajebilo.rs

Нови Београд
Зорана Ђинђића 73, локал број 4,
011 655 8056
novibeograd@dostajebilo.rs

Сурчин

Пали

Војвођанска 79, локал бр 33,
011 655 52 78
surcin@dostajebilo.rs

Земун

Нови
Београд
Сурчин

Са
Ве

Рако
Чукарица
Обреновац
Барајево

Обреновац

Барајево

Војводе Мишића 156,
063 603037
obrenovac@dostajebilo.rs

060 698 8978
barajevo@dostajebilo.rs

Лазаревац
Бранислава Нушића 9,
011 655 7579
lazarevac@dostajebilo.rs

8
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Лазаревац

дбори
Врачар
Максима Горког 20,
011 423 0695
vracar@dostajebilo.rs

Савски венац

Стари град

Бранкова 21,
011 655 7856
savskivenac@dostajebilo.rs

Николе Спасића 3,
011 635 0228
starigrad@dostajebilo.rs

Звездара

илула

Прешевска 13,
011 655 7991
zvezdara@dostajebilo.rs

Стари
Град
Врачар
авски Звездара
енац

Раковица
Кнеза Вишеслава 63, ТЦ Базар,
Видиковац, лок. 0.29
011 655 7734
rakovica@dostajebilo.rs

овица
Вождовац
Гроцка

Гроцка
Profesora Vasića 7a,
Vinča, TC, lokal 4,
011 655 7368
grocka@dostajebilo.rs

Сопот

Младеновац

Младеновац

Краља Александра Обреновића 72,
локал 20, 011 655 7594
mladenovac@dostajebilo.rs

Вождовац

Чукарица

Војводе Степе 251,
011 655 7911
vozdovac@dostajebilo.rs

Пожешка 79, локал 3.14,
011 635 0281
cukarica@dostajebilo.rs

dostajebilo.rs
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Р

ођен је 1969. године. Предаје нa Фaкултету политичких
нaукa у Беогрaду сaвремену политичку економију сa теоријом
јaвног изборa, у звању ванредног професора. Ha Универзитету
у Грaцу као професор по позиву
предaје курсеве из економског
рaзвојa и економске и политичке трaнзиције у југоисточној
Европи. Облaсти интересовaњa
су му теоријa рaционaлног изборa и политичкa економијa демокрaтских устaновa. Објaвио
је више рaдовa из облaсти:
Консолидaцијa демокрaтских
устaновa у Србији после 2000.
Ми смо потпуно исти
године (2007), Списи из поликао и ви – понижени и
тичке економије (2010), Теоријa
игaрa. Основне игре и примеобесправљени. Али и
нa (2015). Књигу „Мaшинa зa
даље имамо наду. Баш
као и ви. Зато смо овде. рaсипaње пaрa“ написао је на
Не идемо нигде. Немамо основу искуства стеченог током
пет месеци у Министaрству прирезервну домовину, кућу,
вреде. То је инсaјдерскa причa
стан, предузеће. Немамо из кaбинетa министрa привреде
резервну комбинацију. Сaше Рaдуловићa 2013-2014. где
Али имамо веру да нешто је био сaветник министрa.
може да се промени.
Ожењен, отац троје деце.

Душан
Павловић

Јужна Кореја је једна
о најбогатијих земаља
на свету, а Северна
Кореја је једна од
најсиромашнијих
земаља на свету. То је
исти народ који има
исти језик, културу
и обичаје, али имају
различите системе.
Систем је оно што
прави разлику. Наш
систем је труо.

Иван
Станојевић

Р

ођен је 1984. Асистент је на
Факултету политичких наука. Основне и мастер студије
завршио је такође на ФПН. Био
је стипендиста Фонда за развој
научног и уметничког подмлатка Министарства просвете, као
и Фонда за младе таленте. Тренутно је студент докторских
студија и бави се институционалним узроцима кризе у еврозони. Објавио је више радова из

области политичке економије.
Стални је предавач на Академији либералне политике.
У Доста је било је од оснивања
2014. Одборник је у СО Вождовац
и председник ОО Вождовац. Снажно се залаже за смањење улоге државе у привреди и друштву.
Верује да држава треба да се фокусира на спровођење закона и
обезбеђивање јавних добара.
Воли кошарку и друштвене игре.

деле праве вредности.
Везала сам се за
њихове осмехе и наду
у очима да неће увек
бити овако, да ми
нисмо ово заслужили,
да мора да буде боље
јер Доста је било.

Канализација у свим приградским
општинама и местима
особе увек преиспитују
и сумњају у себе, док
су будале по правилу
пуне самопоуздања.

Р

Р

ођен 1983. године. Одрастао
у Земуну. Дипломирао је на
Правном факултету у Београду где
тренутно похађа и постдипломске
студије из области Јавних финансија. Од 2013. године је професор
правне групе предмета у средњој
школи. Сарадник је у једној адвокатској канцеларији у области
радног и пореског права. Од 2005.
године активно је учествовао у организацији неких од најзначајнијих филмских фестивала у земљи
и иностранству. Рекреативно се
бави спортом и учествује у маратонским и полумаратонским тркама. Велики је љубитељ паса и
борац за права животиња. ДЈБ је
прва политичка организација чији
је члан. Председник је ОО Земун
од децембра 2017.

Павле
Гашпар
У колико сте убеђени да
се политком баве само
лоши или непристојни
људи, зар вам не треба
већа мотивација од те
да спречимо такве људе
да контролишу наше
животе? Невероватно
је да се квалитетне
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Сања
Мајдак
У Доста је било сам се
везала за људе. Добре,
поштене паметне,
насмејане. Људе који су
у целу ову причу ушли
срцем и са жељом да
уреде ову несређену и
уништену земљу. Људе
који подржавају и

twitter.com/DostaJeBilo
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ођена је 1973. у Новом Пазару.
Дипломирала је на Филолошком факултету у Приштини, на
одсеку за енглески језик и књижевност. Завршила је мастер
студије на студијском програму
Менаџмент у услужном бизнису
на Високој школи модерног бизниса у Београду. Двадесет година је професор енглеског језика у
средњој школи. Коаутор је чланка
који је објављен у Зборнику са
међународне конференције у Русији. Воли да чита и кува. Ужива у
спортским активностима са својом децом, попут клизања, скијања и вожње ролера. Преводи и
пише. Члан је Савета родитеља у
ОШ “Старина Новак’’.
лан Доста је било од 2014.
Члан Програмског тима и
председник ОО Палилула. Удата,
мајка два дечака.

Ч

www.facebook.com/Dostajebilo

Јасмина
Николић

М

агистар филолошких наука, хиспаниста, професор
шпанског језика и књижевности.
Магистрирала и дипломирала на
Универзитету у Београду. Предаје
на Филолошком факултету. Бави
се памћењем и импровизацијом,
грађењем културних модела на-

ција и превођењем. Стипендиста
Министарства спољних послова
Шпаније, Шпанске агенције за
међународну сарадњу и развој
и Института Камоњш. Члан Међународног удружења хиспаниста. Завршила XIV београдску
гимназију као техничар за топлотну физику. Светски пионир
у преношењу агилних метода из
софтверске индустрије у образовање. Добитник признања “Архонт” за допринос отвореном
приступу образовању.
Заменик председника Стручног тима за реформу високог
образовања Републике Србије.
Предузетник у области софтверског развоја. Сертификовани
канбан коуч. Сертификовани
скрам коуч (CSM, CSPO, CSP).
Организациони дивелопер.
Магистар филолошких наука.
Професор шпанског језика и
књижевности. Преводилац.

као што је мањак новца.
Новца за уџбенике нашој
деци има, али се баца.

Р
Душан
Станковић
Не желимо да наша
деца израстају у
полтроне и мекушце,
већ у образоване
младе људе који
мисле својом главом
и који ће чувати своје
достојанство и образ.
Зато ми сви морамо
преузети одговорност
да се изборимо да им
њихово основно право,
право на образовање,
не буде ускраћено кроз
неке бедне изговоре

Повећаћемо буџет за
културу кроз ваучере
за све Београђане

Бесплатни вртићи
за сву децу

Они би то желели, а
ми им то задовољство
нећемо пружити. Ово је
почетак њиховог краја.

Н

акон Школе за дизајн, завршила је Вишу школу ликовних
и примењених уметности, а потом Факултет дигиталних уметности – смер графички дизајн.
Од 2001. године, као хонорарни сарадник, радила је у Политика АД као технички уредник,
илустратор и дизајнер, а од
2003. стално је запослена у Политика Новине и Магазини на
позицији графичког дизајнера.
Дугогодишњи је стручни сарадник канадских компанија
Престиге Маркетинг и Ицеберг
Студиос. Чланица је Доста је
било од априла 2014. године. Заменица је председника
ођена је 1981. у Новом Саду.
општинског одбора Врачар и
чланица програмског савета за
Дипломирала је на катедри
Београд. Говори енглески језик. за српски језик и књижевност,
Удата, мајка двоје деце.
на Филозофском факултету у

Гордана
Мирковић

Весна Д.
Јусуфовић

Ово што нам се
догађа нико од нас
не заслужује. Знам и
то да многи не верују
да било шта може
да се промени. Али,
ми немамо право на
апатију и апстиненцију.
dostajebilo.rs
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ођен је 1980. године у Београду, где је матурирао у VI
београдској гимназији, наког
чега уписује Архитектонски факултет у Београду. Дипломирао
је на Факултету информационих
технологија. Након дипломирања две године остаје на факултету у својству асистента обављајући процес наставе на четири
предмета. Уписује мастер студије из бизниса (МБА) на Cardiff
Metropolitan University, Велика
Британија, где дипломира 2015.
године. Тренутно ради као софтвер инжењер у београдском
огранку америчке компаније
Torchlight Technology Group из
Филаделфије, САД. Пре приступања Доста је било у фебруару
2016. године није био члан ниједне политичке партије на шта
је посебно поносан. Одборник је
у Скупштини ГО Звездара. Шеф је
ИТ тима у ДЈБ, и члан програмског савета градског одбора.
Био је учесник семинара Центра за демократију и Ханс Зајдел
фондације у Србији.
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Новом Саду. Мастер рад одбранила је на Катедри за српску
књижевност на Филозофском
факултету у Новом Саду, где је
и докторирала 2014. године. Аутор је више од двадесет научних
радова у домаћим и страним часописима и коаутор две књиге
прозе. Учествовала је на бројним домаћим и међународним
научним скуповима. Сарадник
је Матице српске на пројекту
Лексикон писаца Југославије.
Била је запослена у предузећу
„Дневник – Новине и часописи“
на функцији лектора-редактора,
као и на телевизији, те пословима везаним за маркетинг и
односе са јавношћу. Неколико
година била је ангажована у факултетској настави, на предметима Реторика и Култура говора.
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11

ни годину дана од
дипломирања није
успела да пронађе
посао у струци. У Доста
је било сам се учланила
у жељи да покушам
да променим несто,
како би сви они који
су отишли пожелели
поново да живе у
Србији и како би сви
они који живе у Србији,
живели достојанствено.

Јадранка
Љубојевић

Р

Иван
Милић

ођена је 1981. године у Пљевљима. Завршила је Једанаесту београдску гимназију. Диођен је 1982. године у Нишу.
пломирала је новинарство на
Завршио је Електронски фаФакултету политичких наука. култет у Нишу. Током завршних
Члан Савета родитеља у пред- година студија радио у познатој
школској установи “Лане” и координатор општинског одбора
Доста је било Гроцка. Од 2001.
до 2005. била посматрач на изборима испред ЦЕСИД-а. Била је
радио- водитељ. Хоби јој је читање. Удата, мајка једног детета.

У фебруару 2016.
године у Немачку ми
одлази другарица
из детињства, после
12 година рада у
медицини. Одводи
супруга и дете. Пре
неколико месеци у
иностранство одлази
и најмлађа сестра јер

Р

нишкој фирми за производњу
софтвера. У Београд долази
2011. непосредно пре рођења
свог првог сина.
По доласку почиње свој бизнис. Потписује уговор о менторству на стартап пројекту са фирмом из Љубљане. Године 2012.
ова словеначка фирма излази
са апликацијом базираном на
Ивановом П2П систему, на стартап такмичење ТС Стартуп 2012
- Телеком Словенија. За пројекат
осваја прво место.
Данас сарађује са једним магнатом Силиконске долине који
је сам учествовао у стварању
ИТ технологија данашњице. Уз
његову подршку очекује излазак
свог производа у етар крајем
2018. године.

Опорезоваћемо тајкуне
и њихово неизграђено
грађевинско земљиште

Бесплатни уџбеници
за сву децу у основним
и средњим школама
односи. Од 2006. године живи
и ради у Лазаревцу. Од 2006. до
2012. радила је у телевизији ГЕМ
у Лазаревцу, као новинар информативне редакције, водитељ и
уредник емисије „Наш гост“. Од
2010. писала за Регионалне новине, а једно време је била и дописник листа „Напред“ из Ваљева.
Од 2011. ради као главни и одговорни уредник листа „Праве
новине“, који издаје њена породична фирма СГФX Медиа.
2012. године оснива Удружење
за друштвени и културни развој
„Округ“. Године 2017. уписала је
мастер студије на Факултету политичких наука – смер Политичка
аналитика и друштвене промене.
Удата, мајка двоје деце.

Ана
Радојевић

Р

ођена је 1979. године у Аранђеловцу. Дипломирала је на
Факултету политичких наука у
Београду, смер Међународни

Срушићемо нелегалне
објекте на Савском насипу
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љут на самог себе што
о томе само причам, а
ништа не предузимам...
Већ чекам да се
појави неко да реши
проблеме. Јер, шта
ако ми у том чекању
прође још 25 година?

Радомир
Мркић
Када год размишљам
о политици у овој
земљи и онима који су
били њени креатори у
протеклих 25 година,
осетим се разочарано
и огорчено. Све ово
сви ви већ знате.
Сигурно сте небројено
пута разговарали
са пријатељима и са
самим собом о овоме,
баш као и ја. А онда сам
запазио да постајем

twitter.com/DostaJeBilo
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Р

ођен је 1980. Након завршене гимназије уписује медицински факултет, али га напушта
након треће године студија.
Служио војни рок у униформи 2006. Године 2012. године
уписује Факултет за правне и
пословне студије др „Лазар
Вркатић“ у Новом Саду, одсек
пословна психологија. Тренутно
је апсолвент, али очекује да ће
током пролећа дипломирати и
добити звање психолога.
Радио је у кол центру Wiener
Stadtische осигурања, у компанији Аман, након чека се запошљава у породичном предузећу Дренинвест где ради и данас
као самостални референт.
Воли политику, прати је од тинејџерских дана. Вођен жељом
да мења политику у Србији, ангажовао се у Доста је било.

www.facebook.com/Dostajebilo

Лична карта симпатизера
и члана ДЈБ
Д

а ли сте у стању да у себи или међу људима који су око вас
препознате особу која се уклапа у профил просечног гласача и симпатизера Доста је било? Бавећи се истраживањем,
анкетирањем, многобројним разговорима и анализом дошли
смо до просечних карактеристика особа које су већ у ДЈБ, оних
који ту нису али им је ДЈБ сигуран избор, али и оних који тек развијају симпатије на основу онога што чују, виде и сазнају о ДЈБ.
Ако сте се у овим особинама препознали онда вам је јасно ко
сте, где сте и за шта сте.

• Углавном професионално или приватно потврђена особа
• Не претерано политична, али не и аполитична, принуђена да се бави политиком и за њу интересује
• Особа која мисли својом главом
• Образована или високообразована која своје образовање не доживљава као ману, али
и не истиче као највећу предност
• Неопогањена дневном политиком
• Углавном неинхибирана дежурним општим очајем
• Особа која зна шта неће али артикулише и став којим показује шта хоће
• У зрелој животној и политичкој доби
• Особа која ће мимо колективног страха поставити питање
зашто сам овде, а не аутоматски питати и ко је крив за то
• Вољна да размишља шта и како даље
• У очекивању различитости
• Политички пргава без показивања страха
• Посвећена ономе што ради
• Мало суздржана и несигурна у јавној комуникацији,
али спремна да гласно каже истину и шта није у реду
• Доследна, принципијална и неукаљана
• Бескопромисна, али не тврдоглава
• Жељна промена
• Не плаче пред зидом плача и не оставља поруке са жељама – радије ће да размисли како да пређе преко зида
• Не бави се подметачинама
• Цени слободу, сигурност и хуманост изнад свега
• Поштује различитост и достојанство сваког појединца
• Делима увек стаје иза својих речи
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План у 20 тачака
за Београд
1

Увести ПОТПУНУ
видљивост рада јавног
сектора

5

Реформисати градску управу. Београду је потребна
комунална полиција која (не утерује страх већ)
ради по правилима полиције и која је одговорна
вама, грађанима а не политичарима. Реформисати
правобранилаштво. Ојачати омбудсмана. Прећи
на е-управу. Укључити грађане. Спровести
референдум о најважнијим стратешким питањима
за град Београд у наредних 10 година.

Забранити потписивање тајних уговора. За читав
јавни сектор у Београду објавити све потписане
уговоре, месечно објављивати ко добија новац
од града и градских општина, јавних комуналних
и других градских предузећа, свих здравствених,
културних, просветних и свих других установа.

2

Пописати и проценити
СВУ имовину града
Београда

6

До ПОСЛА поштено, а не
преко партијске књижице

7

Правилно ОПОРЕЗОВАТИ
грађeвинско земљиште
Грађевинско земљиште је највреднији ресурс
сваке метрополе. Оно финансира развој града,
метро и другу инфраструктуру. Опорезовати
Београд на води, Луку Београд, земљиште из
свих пљачкашких приватизација.

Објавити све систематизације радних места
и мерила радног учинка у Београду. Јавни
конкурси за све директоре.

4

Питати струку за
УРБАНИСТИЧКА решења
Расписати и спровести јавни конкурс за
урбанистичко решење за савски амфитеатар,
Луку Београд, леву страну Дунава. Отворити
истинску, јавну дебату о урбанистичком плану
за цео Београд.

Пописати и проценити сву имовину града
Београда и свих 17 градских општина.
Утврдити и јавно објавити списак свих
јавних простора и ко их користи.

3

Градске службе УВЕК
на услузи грађанима

Већа надлежност и
више новца градским
ОПШТИНАМА

8

Децентрализовати Београд. Јасно дефинисати
надлежности које природно треба да има град
и надлежности градских општина. Пренети
надлежности које припадају општинском нивоу
са града на општине. Увести мерила успеха. Јасно
дефинисати правила поделе пореских прихода
између града и градских општина. Пренети
пореске приходе са града на општину. Смањити
број одборника у општинама.

СМАЊИТИ порез на
имовину за домаћинства
у Београду
Смањити порез на имовину за физичка лице и
њихове породице у Београду. Увести неопорезиви
део на примарно пребивалиште свих породица.

9

Укинути локалне таксе за
ПОРОДИЧНИ бизнис
Формирати мрежу инкубатора и фонд за
инвестиције у ИТ технологију и иновације као
приватно-јавно партнерство.

14

dostajebilo.rs

|

kontakt@dostajebilo.rs

|

twitter.com/DostaJeBilo

|

www.facebook.com/Dostajebilo

10

БЕСПЛАТНИ вртићи и
уџбеници за сву децу

16

За сву децу мора да постоји место у квалитетним
вртићима плаћено из буџета. Свако дете има
право на књиге, свеске, прибор, ужину, спортско и
културно образовање, драмске секције, музику, плес,
приступ компјутерима и интернету. Будућност детета
не сме да зависи од економске снаге родитеља.

11

12

Oбезбедити социјалну
ПОМОЋ свима којима је
неопходна
Увести систем универзалне социјалне заштите.
Увести систем бесплатне правне помоћи.
Увести народне кухиње. Дефинисати програме
геронтодомаћица на нивоу целог града за бригу и
негу старијих лица.

13

Обновити САОБРАЋАЈНУ
инфраструктуру
Отворити јавну дебату о метроу и пронаћи
одржив начин финансирања. Завршити
заобилазницу. Планирати и изградити мостове.
Увести кружне токове. Дугорочно решити проблем
паркирања у Београду. Направити одржив систем.

15

17

Тачка на ДИВЉУ градњу
Решити питање бесправних објеката који се не
могу легализовати. Ослободити Савски насип
свих бесправних објеката.
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Плаћање ГРЕЈАЊА
по потрошеној
топлотној енергији
Омогућити једноставно прикључење и
скидање са централног грејања.Финансирати
и спровести програм енергетске ефикасности.
Увести коришћење обновљивих извора
енергије. Заштитити животну околину.

18

КАНАЛИЗАЦИЈА у целом
граду, рециклажа смећа
Град без смећа и депонија. Санирати и оштро
санкционисати све дивље депоније. Увести систем
рециклаже за читав град. Трајно решити питање
контејнера. Депоније смећа морају постати
извори прихода, а не трошка и загађења. Решити
питање пречишћавања отпадних вода и прекинути
изливање канализације директно у Саву и Дунав.

Квалитетан и ЈЕФТИНИЈИ
градски превоз
Преполовићемо цену градског превоза: 1.500 дин
месечно у зонама 1 и 2, а 2.500 динара месечно
у зонама 3. и 4. Спровести јавну дебату, поставити
одржив систем и дугорочно решити питање
финансирања градског превоза. Квалитетан градски
превоз је право и потреба свих Београђана.

14

Уредити паркове, проширити зелене
површине, направити план и проширити
мрежу бициклистичких стаза. Обновити и
одржавати рекреативне спортске терене.
Увести бежични интернет у паркове и јавне
површине за све Београђане.

Повећати буџет за КУЛТУРУ
Дефинисати културну политику и мерила
успешности спровођења те политике. Извршити
департизацију и културу препустити културним
радницима. Дефинисати и усвојити политику
информисања. Укинути финансирање Студија Б и
свих других СНС-ових пропагандних гласила и НВО.
Увести ваучере. На који културни догађај грађани
потроше ваучер, тиме одређују шта је добро.

Уредити паркове,
проширити ЗЕЛЕНЕ
површине и мрежу
бициклистичких стаза

19

Извршити департизацију
свих ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Извршити департизацију свих јавних комуналних
предузећа, спортских центара, Београдске
арене, ПКБ-а и свих других предузећа у
власништву града и општина. То значи запослене
и руководиоце бирати на јавном конкурсу а не
преко партијских веза. Извести ПКБ на берзу.

20

ВРАТИТИ преплаћено
за вртиће свим
Београђанима
Град је годинама наплаћивао више за вртиће
него што је то законом прописано. Ми ћемо
вратити свим родитељима преплаћено без
обзира да ли су тужили Град или не.
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Ми, грађани Србије …
Верујући да су слобода, сигурност и хуманост изнад свега,
поштујући различитост и достојанство сваког појединца;
знајући да је граница свачије слободе слобода другог и да
иста правила важе за све;
дуго прижељкујући да Србија буде одговорно и хумано
друштво, потпуно свесни тога да се морамо ослонити на себе;
спремни да се упорно, храбро и бескомпромисно боримо
за оно у шта верујемо и да делимa станемо иза својих
речи, заслужимо поверење савременика и поштовање
будућих нараштаја;
стојећи увек на страни чињеница, никад гласина, држећи до
отворености, беспоштедно одбацујући сплетке, верујући да
је извини моћ, а увреда слабост;
захтевни, тежећи постигнућу, клонећи се изговора и
пребацивања одговорности на друге;
погледа упртог у судбину сународника и ближњих, сматрајући
да човек увек има нешто да да;
непоколебљиви у уверењу да је транспарентност у сваком
сегменту јавног рада и деловања основ здравог друштва;
знајући да конкуренција подстиче разноврсност и квалитет и
да човек има право на грешку која није намерна, кардинална
или поновљена;
поштујући себе и друге; уверени у то да се изузетним постаје
и да прави људи на правом месту раде праве ствари;
ми, грађани Србије којима је доста изневерених очекивања
и неодговорних влада, бездушног поигравања судбином
грађана и туђе државе у сопственој земљи, намерени да
једном засвагда створимо Србију у којој се лепо и радо живи,
уређено друштво остварених људи, систем јачи од самовоље
појединца, у ком владају правда, мир и слобода, у ком иста
правила важе за све и сви имају једнаке шансе;
не пристајући на мање од тога;
стабилно идући ка остварењу циља;
оснивамо странку Доста је било.

